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La kongreso fakte jam komenciĝis merkredon la 3an de Aŭgusto en 
Londono, kie speciala komitato gvidata de S-ro LESLIE aranĝis antaŭkon
greson.

Pluraj centoj da Esperantistoj tie ĝuis la programon aranĝita!) de la lokaj 
samideanoj. Dancfesto kaj venda kabaredo estis ĝiaj precipaj eroj.

Grandan atenton vekis en la londona regiono elsendado, per televido, kiu 
montris kaj aŭdigis interparoladon inter D-ino Wanda ZAMENHOF, S-ro YEII, 
el Limujo, S-ro MEGALI, el Egiptujo, F-ino ADAMSON, el Svedujo, kaj londona 
taksiisto, S-ro MEARNS.

Sabaton, je 10.30 li., la Esperantistoj renkontiĝis sur perono de la stacidomo 
Waterloo kaj facile trovis lokon en la speciala vagonaro por ili mendita, dum 
la ordinaraj vojaĝantoj amasiĝis en longaj vicoj.

Post rapida vojaĝo tra la diversaspekta pejzaĝo, la Esperantistoj alvenis al 
la bela urbeto Bournemouth, kaj ĉiu facile trovis la loĝejon reservita!) de 
la L. K. K.

Kaj vespere okazis la tradicia interkonatiĝa vespero. Bedaŭrinde, ĉar ne 
ekzistas en la urbo sufiĉe granda cjo, la kongresanoj renkontiĝis en tri diversaj 
lokoj. Varma atmosfero regis ĉie; oni retrovis multajn malnovajn amikojn kaj 
trovis novajn.

Dimanĉon matene, okazis la solena malferma kunsido.
La kongresanoj amasiĝis en la teatron Paviljono, kiu estis tute plena kiam, 

je 10.15, la urba pedelo, armita per la ora maso, simbolo de la urbestra povo, 
solene enkondukis Lian Moston J. H. TURNER, urbestron de Bournemouth.

La kunsido estis malfermata per komuna kantado de la « Espero », akom
panata de orgenludado.

La prezidanto de la L. K. K., S-ro CHAMBERS, eldiris bonvenigajn parolojn 
de la lokaj organizantoj al la kongresanoj kaj al S-ino Wanda ZAMENHOF.

lua Mosto la urbestro dankis la kongreson pro la honoro kiun ĝi faris ai 
la urbo, kunvenante en ĝi. kaj esprimis sian deziron ke la restado en Bourne- 
montii restu en la memoro de la ĉeestantoj. Li finis per kelkaj bonvenigaj vortoj 
en Esperanto, kiujn la kongresanoj dankis per tondra aplaŭdado.



Poste parolis S-ro H. (MiALMGREN, prezidanto cle U. E. A. Li skizis la 
staton de nia movado kaj la rezultojn akiritajn de kiam okazis la pasintjara 
kongreso. Li dankis la unuopajn esperantistojn, kiuj per sia laboro, plej ofte 
senpaga, efektivigis inuiton. U citis multajn landojn en kiuj oficialaj apogoj 
de la registaroj estis ricevitaj, lli estii bazo por novaj sukcesoj en aliaj landoj. 
Li alvokis la ĉeestantojn por ke per sia persisto, ili akiru ankaŭ aliajn.

Gravaj estas niaj universalaj esperantaj kongresoj; ankaŭ gravaj estas 
fakaj esperantistaj kongresoj; sed ankoraŭ pli gravaj estas ne-esperantistaj 
kongresoj kiuj uzas Esperanton. Kaj li anoncis ke la mondfederacio de <* cani- 
ping » kluboj decidis enkonduki Esperanton por plifaciligi la rilatojn inter 
diverslandaj kanipamatoroj.

S-ro STRONNE, nome de la I .  K. K. Malmo 1948, prezentis al U. E. A. 
prezidantan martelon.

Oni poste elektis, kiel prezidanton S-ron GETHING, prezidanto de la Brita 
Esperanto Asocio; kiel vic-prezidanton, S-ron CHAMBERS, prezidanto de la 
L. K. K. Kiel kongressckretario kaj vic-sekretario estis elektataj S-roj GOLD- 
SMITH kaj NICOLAISEN.

S-ro GETHING tiam transprenis la prezidantecon kaj siavice faris mallongan 
bonvenigan paroladon.

Parolis oficialaj reprezentantoj de registaroj aŭstralia, Iniga (D-ro KEM- 
PENEERS), brazila, itala, nederlanda, norvega, sveda, svisa.

D-ino Wanda ZAMENHOF, bofilino de la majstro eldiris kelkajn trafajn 
vortojn nome de la Zamenhofa familio.

Okaze de la saluto, nome de la landaj asocioj, la reprezentantoj transdonis 
al la kongresa prezidanto la rezulton de la petskribo en sia lando. Por Belgino 
parolis D-ro KEMPENEERS. En nia lando kolektiĝis 65.306 subskriboj; en Ia 
tuta mondo 16.350.212.

Tiam la prezidanto fermis la kunsidon kaj la ĉeestantoj forlasis la salonon 
Infi sonoj de orgenludado.

Ne estas eble priskribi detale ĉiujn aranĝojn de la Kongreso; ili estas tro 
inuitaj, ini mem ne povis ĉeesti ĉiujn, kaj la spaco estas limigata en nia gazeto.

Iri laborkunsidoj de U. E. A, okupis matenojn de lundo, mardo kaj ven
dredo, lli estis dedicitaj al raporto de la Estraro pri sia agado dum la jaro, 
ai la rolo de la junularo en la inovado kaj al la delegita servo de U. E. A. 
Fine la fakaj asocioj prezentis sian raporton al la Kongreso.

Grandan parton de la kongresa programo okupis la Somera Universitato. 
Prezidataj de P-ro Collins»!*, pluraj paroladoj estis prezentitaj de scienculoj pri 
sciencaj temoj, lli denove pruvis ke nia lingvo taŭgas por ciuspeca intertraktado, 
kaj ke la plej delikataj teknikaj detaloj perfekte povas esti klarigataj per ĝi.

Menciinda estas ankaŭ la distra parto de la programo. Interkolona vespero, 
varietea vespero, kongresa balo, simfonia koncerto ludata de la Urba Orkestro 
okupis la vesperojn; ĵaŭde okazis diversaj ekskursoj, inter aliaj tuttaga krozado 
ĉirkaŭ la insulo Wight.

La fakaj kunsidoj estis multnombraj. Sur ia programo, mi kalkulis proksi
mume dudek. Verŝajne okazis ankoraŭ aliaj, lastmomente arangitaj de sami
deanoj kun komunaj interesoj, lli ĉiuj ankaŭ pruvas, kiajn grandajn servojn nia 
lingvo povas fari al samfakanoj diverslandaj.

Kaj tiel, irante de unu kunsido al alia, ni alvenis al la sabata mateno, kiui 
ĝia ununura melankolia programero: Ferma kunsido... Multaj kongresanoj 
ĝin ĉeestis; ili volis lastan fojon kune kunsidi, antaŭ la disiĝo. La urbestro 
ankaŭ ĉeestis, ĉar li persone volis adiaŭi la kongreson. Post lasta raporto, pre
zentita de D-ro Kempeneers, vic-prezidanto de U. E. A., pri la laboro de la
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U. E. A.-Komitato dum la semajno, estis eldiritaj dankaj, disrevi daj kaj adiaŭaj 
vortoj de la diversaj prezidantoj kaj aŭtoritatuloj. Kaj ĉiu rapidis al la hotelo 
por prepari kofrojn kaj pakaĵojn .. La 34a finiĝis. Vivu la 35a, venontan jaron, 
en Parizo !

KELKAJ INTERESAJ DETALOJ
— Enskribigis sin 1529 kongresanoj, el 31 landoj.

— La B. B. C. prizorgis televidan dissendon dum la antaŭkongreso en 
Londono, ĉi ankaŭ dissendis dum kvaronhoro pri la Kongreso duni la semajno.

— Por la Usona Radio estis registritaj diversaj eroj de la Kongreso, kiuj 
post transsendo de la materialo al Usono, utilos por unuhora dissendo relajsita 
de 185 usonaj radiostacioj.

— La Brita ministro por Edukado sendis al la Kongreso ilu inspektorojn 
kiel observantojn; ili ĉeestis diversajn aranĝojn, inter aliaj kunsidon de la 
Komitato de U. E. A. por informiĝi firi la praktika uzado de Esperanto.

P. K.

INTERNACIA KONGRESO POR NOVA EDUKADO
Kiel anoncite, F-ino OBOZINSKI ĉeestis, kiel delegitino de Belga Ligo 

Esperantista, al la « Internacia Kongreso por nova edukado » (franca, neder
landa kaj angla lingvoj estis tie uzitaj), kili okazis en Bruselo dum julio 
(ĉeestis ĉirkaŭ 250 personoj el IO landoj), ŝi faris komunikaĵon en la fako 
* Reciproka kompreno kaj frateco inter junularo de la mondo ».

Unue, ŝi miris ke neniu parolinta antaŭ ŝi (estis la 3a tago) aludis pri 
internacia lingvo kiu estas normale ligita al la demando de monda movado. 
Ŝi klarigis la superecon de Esperanto sur aliaj helplingvoj, kun interna ideo 
kaj pedagogia valoro, citante P. Bovet. famkonata de multaj profesoroj, ŝi 
donis kelkajn ekzemplojn de agado de la junularo, informojn interesante spe
ciale instruadon en ĉiuj landoj sur nia kampo; fine ŝi esprimis la deziron vidi 
la plivastiĝon de Esperanto, kaj la enkondukon en lernejoj.

Ce la ferma kunsido, titi deziro estis redirita de la raportistino, F-ino inspek
torino CLARLT, tute favora al nia kaŭzo.

F-ino OBOZINSKI havis la okazon interrilati kelkajn momentojn kun S-ro 
A. FERRIERH el Svisujo, kies libro pri estonta eduko estas tradukita en 
Esperanto. Ŝi ankaŭ konatiĝis kun la ĝenerala sekretario de la Franca Ligo 
de lnstruado; kvankam ne Esperantisto, li intencas enirigi nian lingvon cii 
kelkajn lernejojn. S. O.

KOTIZOJ R.B.L.E. KAJ U.E.A.
Niaj esperantistaj organizaĵoj, nacia kaj internacia, bezonas vian plenan 

subtenon.
Bonvolu do repagi jani de nun viajn kotizojn por 1950, laŭ la prezaro presita 

sur la lasta paĝo, reviziita laŭ la novaj monkurzo]. Faru vian eblon kaj aliĝu 
en pli alta kategorio ol pasinta jaro : la simplaj membroj aliĝu kiel membroj 
kun jarlibro, tiuj aliĝu kiel membro-abonantoj, k.t.p.

Kelkaj membroj kun jarlibro aŭ membro abonantoj aligintaj por 1948 ne 
repagis ĝis nun por 1949. Se ili pagos samtempe por 1949 kaj 1950. ili rajtos 
pagi por 1949 laŭ la sama rabatita prezo starigita por 1950.

Ne forgesu indiki sur la poŝtĉekpagilo viajn nomon kaj antaŭnomon, vian 
kompletan adreson kaj la jaro por kiu vi pagas. Bonvolu substreki tion, kio 
ŝanĝis de la pasinta jaro. LA L1GESTRARO.
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O V E R  «  K U N S T M A T IG H E ID  » G E S P R O K E N

Uii *  Dv spijker op de lto/) gislation >. van iSico Horn :

Het is eeli oli! zo geliefd stokpaardje van Velen. Nanielijk liet nfgcven op 
ile kunstmatigheid van Esperanto. O o k lde r, gelijk overal, bestaat verseto! 
ttisscn cle ene en de andere meos.

Daar zijn allereerst zij, die cenvoudigvveg verklaren, dat het Esperanto erto 
« kunstmatige » taai is en DUS — let op, in dit mct klem uitgesproken DUS 
zit 't heni — deugt het Esperanto niet.

Naast deze catcgorie van « eenvoudigen van geest > is er nog een andere 
die vei vat Verrier ziet dan haar neus lang is, dedi todi nog niet ver genoeg; 
deze groep vindi het Esperanto ais taai, zelfs ais kunstmatige taai, we! min 
of meer geslaagd, echter in die kunstmatigheid blijft zij desondanks con onover- 
komdijk heletsel zien voor bildende Iĉvensmogelijkheid ais internationale taai. 
Wat moeten cve hiervan denken ?

Wil meli een gri e d begrip krijgen van de kvestie, dat is het eerst noodza- 
keiijke, dat mon het voordje « kunstmatige »  (taai) eerst eens evci! nader op 
de keper besehouwt. En \vel in direct v erbane! tot het Esperanto. want daar 
gaat het Iber immers over.

\Vaaruit bestaat al/.o het <s kunstmatige » van het Esperanto?

Een nadere bestudering dei' constructie van de Zamenhoftaal hrcngt recds 
direct aan het licht, dat in de woordenschat de kunstmatigheid onmogelijk kan 
bestaan. Immers het overgrote deel der \voorden is genomcn uit de zogezegde 
levende talea, en geeft dus aan elkeen, die iets van talen, en vooral van 
moderne talen, kent, roeds dadelijk een NATUURUjKE en vertromvde impressie, 
die het niinste spoor van kunstmatigheid bij voorbaat uitvvist.

In tegenspraak met hetgeen meri dus uellicht zou veronderstellen, is de 
eerste indruk, die het Esperanto maakt op hen, die kennis er mee krijgen, er 
een can grote en ringeri venĝon nahmrlijkheid.

Zelfs wordi men onvillekeurig getrnffen door cte meer dan gevvone vvellui- 
dendheid, die hei Esperanto bi j het spreken blijkt rijk te zijn en die krachtige 
reminicenties vvekt aan het klankrijke Italiaans, de weelderige taai, \vaarin een 
Dante zijn onovergelijkelijke « Comedia Divina s- schrect (en waarvan een 
deel in meesterljjke Espera nto v ertato g verschenen is).

De materie van de Zamenhoftaal. vaarvan de woordenschat vei het leeu- 
Nvcnaandeel vormt, is — zonis ve reeds /eidon - uit de LEVENDE, nationale 
talen geno m eji en... tekent het gehele karakter van Esperanto.

Op deze cvi j ze kon een verkelijk geniale combinatic van natuurlijkc rijkdom 
— gepuurd uit de nationale talen — en een uiterst logische geordendheid tot 
stand konion. Zodociide \vist Zamenhof het Esperanto ook acht mnten makke- 
lijker te maken dan enige andere nationale taai, zoals een Volkcnbondscoui- 
niissic lie efi vastgcsteJd (Ĝenevo, 22 Juni 1922).

Ten besluite zouden we de verhouding van het Esperanto tot de nationale 
of natuurtalen vvillen vastleggen iii een vergclijking : en vei zo, dat ve de 
nationale talen daarbij zien ais nariiurproducten, die onder Gods zegen, zonder 
enige kunstmatige Ilu I p van buiten af toi veelderige en fleurige bloemenstruiken 
zijn opgeschoten; tervviji v e  het Esperanto zouden villen zien ais con niet 
veol zorg en overleg, door de kvveker in zijn broeikas opgekveekte roos, die 
een prachtige samenstdling vore! van natuurlijkc grade en menselijk vernuft. .

Een vergclijking overigens zonder enige pretende.
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U N E  G R A V E  EQU!VOQUE

Hans In premiere moitie dii siecle passe, le Francais SUDRE imagina une 
langue forume par lea notes de la musique :

Doredo = temps, doremi = jour, dorefa = semaine, doresol = mois, 
durela =  annee, doresi =  siecle, sollasi = monter, silasol= descendre.

La langue elle-inĉme a regu le noni de Solresolo le s  mots peuvcnt otie 
ecrits; on peut les faire entendre par la bouche oii an nioyen d'un instument 
de musigue; les cuivres sont tont indignis pour parler aux foules.

Vojla ce qu’on appeler line langue artificielle, en donnant aŭ mot « arti- 
ficiel » le Sens pejoratif de « non vrai », ĉar elle n a rien de commun avec 
une langue historique.

Mais le niot « artificiel » a aussi tiu autre seas. Button a ecrit : « Tout, 
daris le corps lui nia i n, est arrange avec un artifice admirado. *  li n’entendait 
certainement pas dire par la que riiomme est lin itre « non vrai ». Malheli’ 
reusement, en francais, c’est le Sens pejoratif du mot <s. artificiel » qui est le 
plus conna.

L’equivoque a ete exploitee, avant la premiere guerre mondiale et nie m k 
apris, par des chauvins s ‘imaginant que leur langue nationale devait efre la 
langue auxiliaire datis le monde; par consequent, iis consideraient 1’Esperanto 
comme mi ennemi. Elle est exploitee une nouvelle fois par d’autres chauvins, 
avec (aide pĉcuniairc d ini gouviajiement. II est a remarquer, a ce propos, 
qu en 1922 le Secretariat de la Societe des Nations, dans mi rapport (Document 
Ao (1 )  1 922) sur la question d'une langue au.\iliaire internationale, disait :

« Ce serai! toucher a mie question trop delicate que de vouloir etablir la 
suprematie d’unc langue nationale sur toutes les nutros. »

La fleuxiemc guerre mondiale n’n certainement pas eliminite ia valctir de 
cette remarque.

L’aftirmation : « L'Esperanto n'est pas valabio parce qu’il est « artificiel * , 
a ete reproduce, de bonne foi, par des gcns tout a fai t desinteresses, iparte 
qu'une sorte de deformation professionnelle Ia leur fait paraitre evidente. Iis 
sont mai (ou pas) informis.

II serait deraisonnablc de mettre les exccllentes pommcs de nos vergers, 
resultats des patients travaux des pomologues, sur le meme pied que des 
bibelots en porcelaine ayant 1'apparence d’une pomme, sous pretexte que les 
premieres ne sont pas les fruits du « malus communis » des bota n ist es, qui 
croit salis entraves. ^Esperanto est aussi naturcl que les pommes de nos ver
gers; tous ses elements sont ptosis dans les langues e-uropeeiines, et ont ete 
coordonnes avec une logique admirable par le genial et pntient Zamenhof. 
L’Esperanto est la quintessence des langues europeennes: c’est de 1’Etiropeen 
logiquc.

(x>u’on ne se figure jias que la logique et la simpligite nuisent ii la perfection 
ile la penseo; les nombreux cliefs-d’ceuvre de rantiguti et des temps modernes, 
ijui ont ete traduits en cntier, en vers et en prose, en Esperanto, sont typiques 
a ce sujet. L’Eneide a ete traduite par Vallienne, en hexametres desperante 
avant la cadence des hexametres de Virgile, auxquels iis correspondent; 1'Enfer 
de Dante a ete traduit par Kalocsa}* en vers rimis desperante, Pereis tout 
comme ceux de Dante, auxquels iis correspondent. Peu de langues historiques 
ont parente souplesse. Citons encore 1’ope-ra « Halska », dont le livret en veis 
polonais est de \V. Wolski, et la musique de Monius/ko; le li vret a (ite traduit 
en vers rimes desperante par Antoni Ornbouski, de telle sorte ginis s'adaptent 
jiarfaitement a la musique de Moniuszko. Cet opera a ete representi en Espe
ranto a Cracovie en 1912. Les textes desperante de 1'Eniide et de « J Jalika »
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ont r k' editus pa r la Librairie Hachette, de Paris, respective»»?»! cri 1910 et 
15112. Celui de 1‘F.nfer par Literatura Mondo de Budapest (1933).

On est lohi de la rigidite qtie des contradictcurs reproche»! a I’Espera n to. 
A certains d’cntre eux, nous demandons lin peti de « fair play >; aux autres, 
un exat»en non superficie! et salis prenigos. C. VANDEVELDE.

TRA LA GAZETARO
\vierihn I •.speranto N iujaziite  (oficiala organo cle Ia Esperanto-A socio do N ord-Am eriko). 

Sp eciala  eldonajo  dudekp oĝa, Inte on angla lingvo, por propagando. A m erika Esperanlisto, 

Neve Lirli.
L 1.some Remi 'o, n-ro I, Septem bro I Q.]Q. M iU vaukce. VVisconsin. okpaĝa lu le  presila; ĝi 

sin lumas, ne nur fii nunaj esperantistoj, sed ankaŭ ni estontaj; ĝi uzas la lingvojn esperantan 

kaj anglan.

Rola ('.speconfisii) (hum uro Iulio i n ĉ>), clckpaĝu (5 en Esperanta, 7 en Pola lingvo), inane 

multobligita.

V o ĉo  cle Islando, unua jaro, riumeroj i kaj j .  8 paĝoj kaj koverto. B ele presita, tute cu 

Esperanto.

Sveti s i a  ['.speranto Titlniffen, A ŭ g u s to  i (J Iji. o kpaĝa , duono  rle lin go  en S v e d a  lingvo .

I aperanta f inlando, lulio n ep i, dnksrspnĝa (ses en I inlanda lingvo). A l  ĝi estas aldonataj 

I irii suro j por instruado d e  Esperanto al F inlandano;.

Hoteli» 'le I ed eradon  L .fperantislaE spaifnolu. r— K var pagoj en  H ispana lingvo per me» I - 

grandaj literoj, kaj kvar paĝoj en Esperanto per grandaj liletaj. Bone presita.

Lu Vino. •— LI .Nederlando. D um onata organo de « A m ikoj de la H om aranism o », dudek- 

puĝa. tute en Esperanto, bele presila blukoloro.

The  /trilis/i Esperanlisl *— I biulrione cii Esperanto: dutrione en angla lingvo por pro-

pngnmlo.

N an d ra  Esperantisto. —  O k  grandlurm ujaj paĝoj (Juiio-A ŭgusto) kvarone en Nerlerlnnda 

lingvo.

f.u Esperanta Laboristo (bruni ujo, Julio-Aŭgusto), okpaĝa: unu paĝo en I ran ta lingvo, 

la aliaj en Esperanto.

N  «rropa Esperantista  (Junio i 949). O k p a ĝ a  bele presita revuo. T u le  on Esperanto.

De Esperantigi, prnpagandablad voor Esperanto in bei o n d e m ijs . verscliijn! zos m aal per 

jnar. A bonncm eut voor Belgiii, in  Irank, te storici) op postcheckrckcning 1689.38 van B elga 

Esperanto lnstituto, O oslenstraat, in ,  A n t u erjien.

Lederalion N ati oriole des ( bondiras de commerce c/ d industrie de Bel pipilo (N acia  F’ eile - 

ratio cle la komercaj kaj industriaj ĉam broj de Belgujo). — N i rieevis la adresaron por i Oto. 

Cii eslas .iutp ago broŝuro kiu en h avas la  liston de ĉiuj grupoj komerca! aŭ industriaj de nin 

lando kun indiko de In adm inistrantaro cle ĉiu. f laveb la  ĉe  la Federacio  mem, 28. rue des 

C olonie*. Bruxe!les.

Heroldo de esperanto. ■— ĉ ia m  regule aperas kun Ire interesa enhavo. En n-ro 14, kompleta 
kaj interesu raporto pri la kongreso en Bournem oulh. En n-ro 13 ĝi represas ia lotogralnjon 

cle la B elga Kongresu faritan antaŭ In iirlidomo en Bruĝo, larabono por 1950, 165 belg, lr., 

pageblaj ni poŝtĉekkonto 1689.38 cle B elga E s t r a n t o  InslHuto, Alilvverpen.

KRONIKO
A O ST R U JO . -  Fj i  ŝtata I rai i kof irejo starigis specialan Esperanto-sekcion, Oni sin turnu 

al ĝi por ĉiu informo rilate al turismo.
I Vin cle ĝi la novan prospekton pri Aŭslrujo: vi ĝin ricevos afrankite per la novo Esperunln- 

poŝtmarko.
G E R M A N I  JO. — Gerrnana Esperanto A socio  helpos vojaĝantojn en G erm anujo kiuj sin 

lum us al ĝi aldonante respondkuponon. A dreso : G erm ana Esperanto A socio, 7. Engelbert- 

strasse, M ŭnchcn-Pusing ( 13 D .
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BELGA KRO MKO
B R U S E L A  G R I K ) .  -  D mn in libntteiiipo, lii nevoja ĝ,i iii n j krtnvenis ĉiiiiii nun ko. (limu 

m.inlt’ In antaŭvidita*! lundon programon.
I-a grupo, aŭ kelkaj apartaj Mirin'broj, nkt fj»tis aŭ renkontis Iumarde «Islandajn sam ideanojn 

(efde fra m a jn. nederlandajn kaj sveda jn)

Nli kolektis ellranĉaĵojn  de Kejkaj kaj Kritaj gazeloj raportante pri lo intem acia kongreso 

m  Buurnemouth. kaj pri la vojaĝo de la Iratoj Sriiiiii sur la ŝipota < N o va Espero ».

I j i  perfektiga kurso de S r o  V A N  I JE R S  IRMI T .L  renkontas belan sukceson; li meritas

la dankan d e  ĉiuj (novaj kaj m alnovaj espe* miistoj).

Programo de lo venontaj kunsido/. •— E jo ■ Brasserie Saint-M artin , plure dii O raroj Sablon. 

58, (trote Z a velp le in , ĉiu lundc je lu jo a .

O ktobro. —  La ‘Jan, parolata ĵurnalo , disdono de diplomoj al la laŭreatoj; la Joan, je Ia 

ip o o .  S-ro V ari der Stem pcl gvidos la perfektigan kurson; je j o , 15. S-ro Brihav, « Kio estas 

astro logio? »; la i ja n .  S-ro B rihav, *  A strologio kaj ĉarlatanism o » (sekvo de tirma parolado);

Sabaton la 22an de Oktobro, je la 19a, en « Auberge de l’Yscr », <), rne
d'Edintbourg (Porte de Narmtr),jara festeno. Prezo, IDO fr., pagotaj al la 
poŝtĉekkonto 7106.07 de F-ino S. Obozinski, 364, avenue Brugmann, Uccle;
la 2.{atl, S-ino O le ffe , *  I iui tago de ŝiplialto en Rio do Janeiro >; la ‘J ia n . S-ro Svarm e 

pritraktos Ia libron s M ia j m alliberejoj > (S. Poliko).

Novembro. — La Jan, parolata ĵu rn alo ; la i^nn, ji* ip .jo . S  ro V a n  der Stemt>el gvidos 

la perfektigan kurson; je 20,15, S-ro A lo is , t  A ŭtom ata gvidado de aviadilo j », dirlaktika 

m aterialo; la a ta n . S-ino Staes-V andevonrde pri L ed egan rk; la arian, S-ro H art, i  Stranga 

heredaĵo  » (kun bela premio).

Decem bro. —  Lti 3011. parolata ĵurnalo; la t ia n , /1A M F .N 1 IO I A  V L S I ‘I R O ; Iti loon, 

S  ro L ’H osi. < Prom enado tra In prahistorio »; la ip a n . N o v-Z elan d o  (lum bildoj).

jan uaro i O jo. — L a  aan, novjara libertempo, ne okazos kunveno; la pan. je 10,50, S r o  

V a n  der Stompe! gvidos perfektigan kurson; je io .  15. parolata ĵu rn alo ; la trian. S-ro C a stri. 

« H in aĵo j >; la i j a n .  Ĝ en erala K u n sid o : parolado de la Prezidonto, raportoj de la S o k o 

lanino kaj Kasistino, elektoj; lii jo a n . S-ro V a n  der Slenrjiel. s A tom a Bombo >.

B R I C O .  —  (Jui starigis komitaton por honorigi In flnnilran em inentan verkiston kaj si ten

tiston M aurits S A B R I '

I iu j kiuj volas partopreni bonvolu ĝiri sian donacon sur la poŝtĉekkonto n-ro t 5 13,rii, 

M aurits Sablu- buldo, ,|a. JoruzaleaiM roal, Brugge.

f inu el la sekretarioj de la komitato estiis la Prezidanto de Bruĝo G rup o  Lspcranlisla. nin 

m alnova pioniro C h arles P O I  P E Y E . (.hri povas sin turni ." li. 52. L li lulislraal, Bruĝo por 

p liaj detaloj.

ANONCETOJ
—  B A S T A . V ladim ir, eksoficiro, 54 ja ra, a i ,  K rejnenrova, Proha. Ĝeĥoslovnkujo. petas 

seriozan karesi «ini ladon

—  C A L V O ,  A lfred o , rii, luan P . Benet 2. i “ , Z a rago za . H ispanujo, deziras interŝanĝi 

poŝtkartojn kun belga sam ideanan)»,

— S alvad or M A R A L E S  S A I  JA . S a n  Antonio, ri> (D el irias), Z a ra g o za . H ispanujo, 2 jja m  

sportulo (skikuras kri j grim pas) deziras korespondi.

ESPERANTISTOJ, PAROLU ESPERANTON,
rre nue en kun s ido j, s eci a n k o a  t iu lo k e , llo  rs ta s  ne ce sega ; j t r i [iroro • Braĝo pa re to  enhak is . 

Ĉe la amai paĝo. priskribon, kan fotografaĵo, de /a kunpreso. S ed  su r la tina paĝo estis 
re d a k ta ĵo  pri la tinistoj, Liaj vizitis Bruĝon ĉe Pentekosta; ĝi finiĝas jene r

t Plie kongresis esperantistoj: seti ili parolis ne esperante seii nederlande, france, ati angle,,. 
I io pravas fce tiujn tri lingvojn Humilajn ili elektas provizora, krom Esperanto »

E SP E R A N T IST O J. PA RO LI E SP E R A N T O N  ĈU L O K E  K M  LA Ŭ  l i



-  44

I LES ENTREPRI5ES

DEMIS
226, Rogierstrato, BRUSELO

Tel. : 15.19.92

Entrepreno de
K O N S T R U A Ĵ O J

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii^

G. FAES (
16, Schoenmarkt, 16

A N T V E R P E N O

------- Por via MUZIKO, §
RADIO kaj GRAMOFONO |

ee Por viaj esperantanoj,
=  l broj, insignoj k. c.

Esperantista Librejo
24, Bodenbroekstrato, 24
Tel.: 11.71 03 BRUSELO

l(iu ankaŭ flaviĝos al vi nacilingvajn librojn, 
revuojn kaj gazelojn. kaĴ alispecan 

skribmaterialon.

P A S T E L O J

P A S T I L L  E  P E C T O R A L E

SW1N N E
E N  C I U J  A P O T E K O J  =

REĜA BELGA LIGO ESPERANTISTA
A S O C IO  S E N  P R O F IT A  C E L O

Prezidanto : I t ro P. K E M PE N EE R S. uj. «venne Moni joie, Brulilo.
Vic p rezidan to j : S-ro M. JA U M O T T E , 44. avenue D e Bruvo, \ \ ' i  I ri j< k A ni vverpen 

S-ro A. T A SSIN , i, rne Saint-Joseph, La I/niviere.
Ĝenerala Sekretario : S-ro C l.  V  A N D F .V E I-D E . 1 7 8 , Peter Benoillnan, M errlln-kv. 

Sekretaria : S-ro J. V E R D U J O , “ S. avenue M arie-Jose. \ V o  I u u o  - Sui nt • L a  11 > I >< • r I 

Kasistino : S-ino I P L Y S O N . 185, rae Jourdan, S a in t■ Colles-Bruselo.

i  KOMBINATAJ KOTIZOJ

80
40

I  Rega Belga Ligo Esperantista kaj Universala Esperanto Asocio
=  (IEL kaj UEA kunigitaj)
=  I. Simpla membreco (enhavas membrecon al la loka Grupo —  se ekzistas •— ni Ia 
=  Ligo kaj al la internacia organizajo; rajtigas ricevi la Bultenon de la U go ,
EE kaj la internacian kuponaron por se rv o j) ..............................................................  fr
EE Familia membro (same. escepte la Bultenon) ..........................................
=j II Membreco ^im individua aliĝo al la Internacia organizajo :
EE a) Membro /fon Jarlibro :
=  kiel Simpla membro; ricevas krome la Jarlibron kaj ĝian a ld o n o n .......................
EE b) Membro Abonanto :
HE kici membro kun Jarlibro; ricevas krome la monatan internacian gazeton :
=  «  Esperanto » .......................  .................................................... ................................
EE c )  Memhro S ild e n a filo  :

EE kiel membro-abonanto pagas pli iiltan kotizon por helpi la m o v ad o n ...........
HE ili.  Bonfaranta Memhro memvole aldonas 25 fr. al sia kotizo, speciale por helpi ai
|  R . B . L . E .
g  Pagu al via loka grupo; se ne ekzistas, al poŝlrekknnlo 1337.67 de Reĝa Belga Ligo
HE Esperanlisto.

115 EE

170

300

= I

In'p. L1ELKNS, S. P. R. L., 35. rue de ta Princesse. Eruxettfe3. — Tĉtephone 21.10 98


